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INFRASTRUCTURA IT MODERNǍ – PROMOTOR AL DEZVOLTǍRII 

 
• Petrom va investi circa 35 milioane euro în 2006 pentru modernizarea 

infrastructurii IT  
• Noua infrastructură IT va susţine procesele financiare şi de afaceri 

 
 
Petrom, cel mai mare producător de ţiţei şi gaze din Europa de Sud – Est, investeşte 
semnificativ în vederea modernizării infrastructurii IT. Până la sfârşitul anului 2006, 
circa 35 milioane de euro vor susţine amplul proiect de modernizare iniţiat în ianuarie 
2005. „Provocarea noastră este să creăm o infrastructură de IT care să susţină noile 
procese financiare şi de afaceri, în vederea îndeplinirii cerinţelor pieţei de capital. IT-ul 
este unul dintre cei mai importanţi factori pentru alinierea companiei la standardele 
occidentale”, a declarat dl. Reinhard Pichler, Director Financiar al Petrom. 
 
Până acum, circa 3000 de posturi de lucru au fost echipate cu cele mai noi PC-uri, acces la 
internet şi e-mail. În plus, au fost introduse echipamente moderne de imprimare şi a fost 
implementat sistemul Voice Over IP. Acesta îmbunătăţeşte eficienţa operaţională şi poate 
reduce costurile, prin faptul că reţelele de voce şi date sunt unificate într-o singură reţea.  
 
Introducerea noii structuri de IT a început în sediile din Bucureşti şi Ploieşti. În prezent, 
procesul de modernizare se derulează în rafinăriile Arpechim şi Petrobrazi si a fost pregătit 
un program pentru implementarea acestuia şi în sucursale. 
 
Conceptul IT al Petrom, amplu şi standardizat, impune existenţa unui management 
centralizat al datelor. Prin urmare, a fost înfiinţat un centru de prelucrare a datelor intr-o 
locaţie cu securitate si fiabilitate ridicată. Centralizarea servere-lor şi standardizarea 
aplicaţiilor de afaceri vor duce la îmbunătăţirea calităţii datelor, la creşterea vitezei, la o 
fiabilitate ridicată şi la reducerea costurilor. 
 
Pentru a îndeplini aceste obiective complexe a fost formată o echipă performantă, în care 
lucrează angajaţi IT ai Petrom, experţi OMV, ca şi consultanţi români şi internaţionali. 
Angajaţii Petrom au un rol important în reorganizarea şi planificarea proceselor, iar furnizorii 
locali de servicii au avut contribuţii semnificative la implementare. 
 
Dezvoltarea rapidă a pieţei de IT din România este de asemenea reflectată prin înfiinţarea 
reţelei WAN a Petrom (Wide Area Network). Un singur furnizor deserveşte întreaga reţea a 
Petrom în România. Astfel se va asigura transferul rapid al datelor, între sediul central şi 
sucursale, în condiţii de siguranţă şi la costuri reduse.  
 
„Noua infrastructură IT va conduce la o calitate sporită a comunicării şi va îmbunătăţi 
cooperarea dintre unităţile şi departamentele Petrom. În primul rând, comunicarea este mult 
mai rapidă şi mai intensă. Aceasta se poate observa în creşterea mediei traficului zilnic de e-
mail în Petrom. Numărul de mesaje transmise zilnic a crescut semnificativ, ajungând la o 
medie zilnică de circa 50.000 de mesaje şi având un ritm rapid de creştere. Dar şi mai 
importantă este noua infrastructură IT care asigură bazele noilor aplicaţii utilizate în 
activităţile companiei, în vederea optimizării şi îmbunătăţirii proceselor financiare şi 
activităţilor de bază”, a declarat Christian Ogris, CIO Petrom. 
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Informatii generale 
Petrom SA  
Petrom este cea mai mare companie românească de petrol şi gaze, cu activităţi în 
sectoarele Explorare şi Producţie, Rafinare şi Produse Petrochimice, precum şi 
Comercializare. Petrom are rezerve de petrol şi gaze estimate la 1 miliard barili echivalent 
petrol, o capacitate de rafinare de 8 milioane tone şi circa 600 staţii de distribuţie carburanţi. 
În anul 2004 veniturile din vânzări ale Petrom au fost de 2.143 milioane Euro, EBITDA 
(Venituri Înainte de Dobânzi, Taxe, Deprecieri şi Amortizări) a fost de 28 milioane Euro. 
Începând cu decembrie 2004, OMV, grupul lider în industria de petrol şi gaze din Europa 
centrală deţine 51% din acţiunile Petrom. OMV activează în domeniile Rafinare şi Marketing, 
Explorare şi Producţie, Distribuţie gaze precum şi Produse Chimice în 27 de ţări pe cinci 
continente. Statul Român deţine 40,74% din acţiunile Petrom, Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare 2,03% iar 6,23% aparţin acţionarilor minoritari. 
 


